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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Tobi Podhaler 
tobramycin 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за 
Tobi Podhaler. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба 
(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и 
препоръки за условията на употреба на Tobi Podhaler. 

 

Какво представлява Tobi Podhaler? 

Tobi Podhaler е лекарство, което съдържа активното вещество тобрамицин (tobramycin). Предлага 
се под формата на капсули (28 mg), съдържащи сух прах за инхалация с портативен инхалатор. 

За какво се използва Tobi Podhaler? 

Tobi Podhaler се използва за супресивно лечение на хронична белодробна инфекция, причинена 
от бактерия, наречена Pseudomonas aeruginosa, при възрастни и деца на възраст 6 и повече 
години с кистозна фиброза. Кистозната фиброза представлява наследствено заболяване, при 
което в белите дробове се акумулира гъста слуз, която позволява на бактериите да растат по-
лесно, причинявайки инфекции. P. aeruginosa е честа причина за инфекции при пациенти с 
кистозна фиброза. 

Тъй като броят на пациентите с кистозна фиброза и бактериална белодробна инфекция с P. 
аeruginosa е малък, болестта се счита за „рядка“ и Tobi Podhaler е определен като „лекарство 
сирак” (лекарство, използвано при редки болести) на 17 март 2003 г. 

Лекарствeният продукт се отпуска по лекарско предписание. 

Как се използва Tobi Podhaler? 

Tobi Podhaler се инхалира с ръчно устройство, наречено Podhaler. Капсулите трябва да се 
поставят единствено в Podhaler и при никакви обстоятелства не трябва да се поглъщат. 
Препоръчителната доза е четири капсули два пъти дневно (интервали, възможно най-близки до 
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12 часа) за четири седмици, след което лечението се прекратява за четири седмици. Пациентът 
трябва да продължи цикъла от четири седмици лечение, последван от четири седмици без 
лечение, докато лекарят счита, че пациентът има полза. Ако белодробната инфекция на пациента 
се влоши, лекарят трябва да обмисли замяната на Tobi Podhaler или добавянето на друго лечение. 
За повече информация как да използвате Tobi Podhaler вижте инструкциите в листовката. 

Как действа Tobi Podhaler? 

Активното вещество в Tobi Podhaler, тобрамицин, е антибиотик, принадлежащ към групата 
„аминогликозиди“. Той действа, като нарушава производството на протеините, необходими за 
изграждане на клетъчните стени на P. aeruginosa. Това уврежда бактериите и накрая ги убива. 

Тобрамицин е добре познат антибиотик, който се използва за лечение на белодробна инфекция 
при пациенти с кистозна фиброза и се предлага под формата на разтвор за небулизатор (машина, 
която превръща разтвор в аерозол, вдишван от пациента). Tobi Podhaler е предназначен за 
подобряване на комфорта на пациентите при прием на тобрамицин. 

Как е проучен Tobi Podhaler? 

Заявителят представя информация за съществуващ разтвор за небулизатор, съдържащ 
тобрамицин, наречен Tobi. Освен това той представя данни от публикуваната литература. 

Tobi Podhaler е проучен в две основни изпитвания при пациенти с кистозна фиброза и белодробна 
инфекция с P. aeruginosa. Първото изпитване, обхващащо 102 пациенти на възраст от 6 до 21 
години, сравнява Tobi Podhaler с плацебо (сляпо лечение), а второто, обхващащо 553 главно 
възрастни пациенти, го сравнява с Tobi. Изпитванията продължават 24 седмици (три цикъла на 
лечение). Основната мярка за ефективност е промяната във ФЕО1 в края на периода на лечение 
на цикъл 1 в първото проучване и в края на периода на лечение на цикъл 3 във второто 
проучване. ФЕО1 представлява максималното количество въздух, което пациентът може да 
издиша за една секунда. 

Какви ползи от Tobi Podhaler са установени в проучванията? 

Tobi Podhaler е по-ефективен от плацебо за лечение на инфекция с P. aeruginosa при пациенти с 
кистозна фиброза. След четири седмици на лечение пациентите, приемащи Tobi Podhaler, имат 
увеличение на ФЕО1 с 13,2 %, а пациентите, приемащи плацебо, имат намаление на ФЕО1 с около 
0,6 %. Когато пациентите в плацебо групата преминават на Tobi Podhaler за втория и третия 
цикъл, те имат сходно увеличение на ФЕО1. Ефектът на Tobi Podhaler е сходен с този на Tobi след 
три цикъла на лечение. 

Какви са рисковете, свързани с Tobi Podhaler? 

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Tobi Podhaler (наблюдавани при повече от 1 на 
10 пациенти) са хемоптиза (изкашляне на кръв), диспнея (затруднено дишане), дисфония 
(дрезгавост),кашлица и суха и продуктивна кашлица (с отделяне на слуз), орофарингеална болка 
(засягаща устата и гърлото) и пирексия (повишена температура). За пълния списък на всички 
нежелани лекарствени реакции, съобщени при Tobi Podhaler, вижте листовката. 

Tobi Podhaler не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към 
тобрамицин, аминогликозиди или към някоя от останалите съставки. 
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Защо Tobi Podhaler е разрешен за употреба? 

СНМР реши, че ползите от Tobi Podhaler са по-големи от рисковете, тъй като е ефективен за 
лечение на белодробна инфекция при пациенти с кистозна фиброза и предвид допълнителното 
удобство за пациентите. Поради това Комитетът препоръча на Tobi Podhaler да се издаде 
разрешение за употреба. 

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и 
ефективна употреба на Tobi Podhaler? 

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Tobi Podhaler се използва 
възможно най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в 
кратката характеристика на продукта и в листовката за Tobi Podhaler, включително подходящи 
предпазни мерки за здравните специалисти и пациентите. 

Допълнителна информация за Tobi Podhaler: 

На 20 юли 2011 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Tobi Podhaler, 
валидно в Европейския съюз. 

Пълният текст на EPAR за Tobi Podhaler може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече 
информация относно лечението с Tobi Podhaler прочетете листовката (също част от EPAR) или 
попитайте Вашия лекар или фармацевт. 

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Tobi Podhaler може да се намери на 
уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation. 

Дата на последно актуализиране на текста 02-2016. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002155/human_med_001401.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2009/11/human_orphan_000380.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b
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